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Estática

 Estática: é a área da Física que estuda as condições de equilíbrio do ponto material e do corpo
extenso.

 Os princípios básicos estudados nesta anotação são empregados sobretudo pela Engenharia Civil.
Seus projetos devem levar em conta as forças que atuarão na estrutura e como elas serão
exercidas.



Estática

 Na Física, chamamos de ponto material todo corpo que pode ter suas dimensões desprezadas,
desde que isso não interfira na análise do problema.

 Ao estudar o movimento de um carro ao longo de uma rodovia, podemos considerá-lo um ponto 
material. 



Estática

 SISTEMA ISOLADO DE FORÇAS EXTERNAS

No caso da foto anterior, podemos concentrar toda a massa do carro em um único ponto e estudar
o movimento desse ponto. Se o corpo não sofre deformação quando está sob a ação de forças e se
suas dimensões afetam a análise do problema, tal corpo é considerado um corpo extenso rígido.

Um carro como o do exemplo anterior deverá ser considerado um corpo extenso rígido quando, por
exemplo, estiver sendo manobrado para ocupar uma vaga em um estacionamento.
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 Baricentro ou centro de gravidade (CG)

Exemplos de figuras planas com espessura desprezível e distribuição homogênea de massa:
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 Movimento de translação e movimento de rotação

Dizemos que um corpo rígido sofre um movimento de translação quando todos os pontos do corpo
seguem trajetórias paralelas.
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No movimento de rotação de um corpo rígido, todos os pontos do corpo descrevem um movimento
circular em torno de um mesmo ponto O.
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 Equilíbrio do ponto material

Consideremos um ponto material em repouso sujeito a um sistema de forças , , , …, ,
conforme mostrado a seguir.
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A condição necessária e suficiente para que esse ponto material permaneça em equilíbrio estático é
que a resultante dessas forças seja nula:

 + + +..+ = ou

Isso garante que o ponto material não sofrerá translação. 
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 Para o ponto material considerado anteriormente, temos:

 Esse ponto material está em equilíbrio?

 Portanto, o ponto material analisado está em equilíbrio.
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“Lembrando”



Estática

 Método da linha poligonal das forças

A linha poligonal das forças deve ser fechada.
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 Método das projeções

São nulas as somas algébricas das projeções das forças, supostas coplanares, sobre dois eixos
perpendiculares e pertencentes ao plano das forças.
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Exemplo. Página 64 (apostila 3) – Exercício 1

Uma luminária é constituída por uma barra AB, de peso desprezível, fixada à parede nos pontos A e
C, conforme mostra a figura. Sendo o peso do lampadário, na extremidade B, igual a 30 N,
determine a tração no fio ideal e a força da parede na barra no ponto A. Dados: sen 37º = 0,60 e cos
37º = 0,8.
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 MOMENTO DE UMA FORÇA ( )

O momento de uma força aplicada a um corpo, em relação a um dado ponto, é a grandeza vetorial
que nos dá uma ideia da tendência de aquela força provocar rotação do corpo em torno daquele
ponto. Considere o corpo ao lado, que está sujeito à força .

 O momento da força em relação ao ponto O (polo) é dado por:

 em que d é o braço da força. 
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No SI, o momento de uma força é medido em Newton-metro (N · m).

O sinal positivo (+) ou negativo (−) para o momento de uma força é dado de acordo com uma
convenção. Podemos convencionar, por exemplo, que uma rotação no sentido horário terá
momento positivo e uma rotação no sentido anti-horário terá momento negativo. Obtemos então:

e terão momento positivo em relação ao ponto O. e terão momento negativo em
relação ao ponto O.
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 Equilíbrio do corpo extenso rígido

Consideremos um corpo extenso rígido sujeito a um sistema de forças , , , …, , como
mostrado a seguir.
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Para garantir o equilíbrio estático desse corpo, devemos impor duas condições:

 A 1ª condição de equilíbrio visa impedir que o corpo sofra uma translação.

 A 1ª condição de equilíbrio do corpo extenso rígido é a mesma usada para impor o equilíbrio do 
ponto material. Ou seja: 
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 A 2ª condição de equilíbrio visa impedir que o corpo sofra uma rotação. A 2ª condição de
equilíbrio do corpo extenso rígido deve impedir que o corpo sofra rotação ao redor de qualquer
ponto. Assim:
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Exemplo. Página 71 (exercício 14). A figura mostra uma pessoa em uma gangorra constituída por
uma barra uniforme de peso 60 N por metro linear. Determine o peso da barra e o peso da pessoa
supondo que a gangorra esteja em equilíbrio horizontal.
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